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پيیشگفتارر مترجم  
 

ااست. اايین کتابب ددرر “ ررااهھھھنمایی مشاوورراانن مسيیحی”کتابب  ااووللجزووهه اایی کهھ ددرر ددست دداارريید٬، ترجمۀ فصل 
تابب ددرر يیک فايیل اامکانن پذيیر نيیست. بهھ ناچارر فصل هھھھایی اايین حدوودد چهھل فصل می باشد وو اانتشارر تمامم ک

کتابب بصوررتت جدااگانهھ اانتشارر يیافتهھ ااند. ددعایی من اايین ااست کهھ اايیمانداارراانن فاررسی ززبانن اازز ططريیق اايین کتابب 
ااززجنبۀ عملی کتابب مقدسس بهھرمند بشوند تا کليیسایی فاررسی ززبانن عيیسی مسيیح نهھايیت فيیض وو ررحمت خداا رراا 

بهھ ددست آآوورردد.  
ناميیدهه شدهه٬، وو شخص مشاوورر نيیز “ اايیمانداارر”داارریی کهھ بهھ مشاووررۀۀ مسيیحی مرااجعهھ کرددهه ددرر اايین کتابب اايیمان
ناميیدهه شدهه ااست.“ مشاوورر مسيیحی”  

شاهھھھرخخ صفویی  
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ددووممفصل   
ررووحح االقدسس شخص ااصلی ااست  

 
نکهھ عيیسی مسيیح شخص ررووحح االقدسس ززندگی می کند. قبل اازز آآددرر  ٬،کليیسايیشددرر  اامرووززعيیسی مسيیح 

کهھ پدرر آآسمانی مشاوورر دديیگریی رراا براايیشانن خوااهھھھد فرستادد: بهھ آآنن هھھھا گفتشاگردداانش رراا ترکک کند٬،   
 

١۱۴يیوحنا   
دديیگر بهھ شما خوااهھھھد دداادد کهھ هھھھميیشهھ با شما باشد٬، وو من اازز پدرر خوااهھھھم خوااست وو ااوو مداافعی: ١۱۶  
شناسد؛ ااّما شما ااوو   بيیند وو نهھ می  رراا می توااند ااوو رراا بپذيیردد٬، ززيیراا نهھ ااوو  يیعنی ررووحِح ررااستی کهھ جهھانن نمی: ١۱٧۷

شناسيید٬، چراا  رراا می گزيیند وو ددرر شما خوااهھھھد بودد.  کهھ نزدد شما مسکن می   
 

 نيیز ترجمهھ شدهه ااست. “يیاوورر”٬، وو “مدددکارر”٬، “پشتيیبانن”ترجمهھ شدهه٬، “ مداافع”ددرر ززبانن ااصلی يیونانی٬، آآنچهھ 
اگردداانش رراا ررااهھھھنمايیی٬، تعليیم٬، تأدديیب٬، وو ٬، عيیسی مسيیح ش)١۱(ااشعيیا گويیی پيیشططبق  ٬،مدتت سهھ سالل وو نيیمبهھ 

. )٢۲(تشويیق نمودد  
 

کارر ااوو قدووسيیت ااست  
 

ً ااررووااحح خبيیس٬، بلکهھ دديیگر اازز ااررووااححررووحح خداا  ننميیز ددااددت رااییبتنهھا  نيیست ینامررووحح االقدسس  نامم ٬، خصوصا
ااست.  منشع قدووسيیت  

 
١۱ررووميیانن   

پسر قدررتمند خداا منصوبب شد٬، يیعنی  سبب ررووحِح قّدووسيیت٬، بهھ مقامم  ااّما با ررستاخيیز اازز ميیانن مرددگانن٬، بهھ: ۴
خدااووند ما عيیسی مسيیح.  

 
کارر ااوو ااست. کارر  نتيیجۀ ررووحح االقدسس “ميیوۀۀ”. )٣۳(رراا اانجامم می ددهھھھد قدووسيیتکارر  کالمشررووحح االقدسس اازز ططريیق 

ۀ کالمم با مسائل وو رراابطززميینۀ تنهھا ددرر  ساززیی نامم بردد٬، ووپاک کارر ئی اازززجمشاووررۀۀ مسيیحی رراا می تواانن 
رراا اانجامم  ررووحانیااصلی کارر ااست کهھ . ررووحح االقدسس عمل می کند ٬،يیق ااستفاددهه اازز آآننوو ططرززندگی  مشکالتت

ً ااوو  ررووحح االقدسس رراا ددرر . ااگر مسيیحی ااستر ددرر جلساتت مشاووررهه ضحا شخص عمدۀۀمی ررساند وو نتيیجتا
براابر با سرکشی خوااهھھھد بودد. ناکامم ماندهه وو  ٬،نکردد ااستفاددههساتت مشاووررهه نادديیدهه گرفت وو يیا اازز کالمش جل

نخوااهھھھند ددااشت. رراا ددرر ررااهه خداا کارریی هھھھيیچ اانجامم ررووحح االقدسس تواانائی حضورر بدوونن کالمم خداا وو مسيیحيیانن   
اازز  خوددردداانش دداادد٬، گفت کهھ تنهھا ددرر صوررتی کهھ گسيیح خبر آآمدنن ررووحح االقدسس رراا بهھ شاززمانی کهھ عيیسی م
اا خوااست پدرر رر ٬،. هھھھرچند عيیسی مسيیح خوددخوااهھھھد شد اايیجادداامکانن آآمدنن ررووحح االقدسس  ٬،صحنهھ خاررجج شودد

 ن محدوودديیتاايیااما ررووحح االقدسس  .ددرر آآنن می ززيیستررساند٬، ددرر بدنن اانسانی محدوودد بهھ محيیطی بودد کهھ می اانجامم 
نفع هھھھمهھ خوااهھھھد بودد. با ووجودد ررووحح االقدسس٬، عيیسی مسيیح بهھ ما ووعدهه دداادد بهھ وو عيیسی خودد گفت کهھ  ااررددرراا ند

:)۴(کهھ تا اانقضایی عالم با ما خوااهھھھد بودد  
 

١۱۶يیوحنا   
با اايین: ٧۷ سودد شماست. ززيیراا ااگر نروومم٬، آآنن مداافع نزدد شما   گويیم کهھ ررفتنم بهھ  شما ررااست می حالل٬، من بهھ 

فرستم.  نخوااهھھھد آآمد؛ ااّما ااگر بروومم ااوو رراا نزدد شما می  
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١۱٢۲لوقا   
هھھھا وو بهھ حضورر حاکمانن وو صاحبمنصبانن برند٬، نگراانن مباشيید کهھ چگونهھ اازز خودد  چونن شما رراا بهھ کنيیسهھ: ١۱١۱

ددفاعع کنيید يیا چهھ بگويیيید٬،  
»االقدسس آآنچهھ رراا کهھ بايید بگويیيید بهھ شما خوااهھھھد آآموخت. راا ددرر آآنن هھھھنگامم ررووحح: ززيی١۱٢۲  

 
٢۲١۱لوقا   
اايین رراا آآوويیزۀۀ گوشش ساززيید کهھ پيیشاپيیش نگراانن نباشيید ددرر ددفاعع اازز خودد چهھ بگويیيید.: ١۱۴  
     يیک اازز ددشمنانتانن رراا يیارراایی مقاوومت يیا مخالفت با آآنن   ززيیراا بهھ شما کالمم وو حکمتی خوااهھھھم دداادد کهھ هھھھيیچ: ١۱۵

باشد.ن  
 
 

هھھھمۀ مسيیحيیانن اازز مشوررتت با ااوو برخوررددااررند  
 

وو نوشتن هھھھمۀ آآنچهھ خودد دديیدهه وو شنيیدهه بوددند رراا دداادد. اايین  رر شدنندسس بهھ شاگردداانن مسيیح اامکانن يیاددآآووررووحح االق
شد اازز ميیانن ررفت. حالل ررووحح االقدسس اازز ططريیق کالمی کهھ خودد  نوشتهھززمانی کهھ عهھد جديید  ٬،بخصوصص قابليیت
ی محيیاتت نو وو اايیمانن رراا  منتخبانن خدااست کهھ ح رراا ددرر کليیسا اادداامهھ می ددهھھھد. ااووکارر عيیسی مسيی٬، ددههنمو اايیجادد
بخشد:  

 
١۱٢۲ااوولل قرنتيیانن   

گويیم کهھ هھھھر  پس بهھ شما می: ٣۳ کس جز   کند٬، وو هھھھيیچ  کهھ بهھ االهھامم ررووحح خداا سخن گويید٬، عيیسی رراا لعن نمی 
»عيیسی خدااووند ااست.«توااند بگويید   االقدسس نمی ووااسطهھ ررووحح  بهھ  

 
نن فهھم کالمم رراا ميیرساند:وو ااووست کهھ اامکا  

 
٢۲ااوولل قرنتيیانن   

اایی نرسيیدهه٬، خداا وو بهھ هھھھيیچ اانديیشهھ آآنچهھ رراا هھھھيیچ چشمی نديیدهه٬، هھھھيیچ گوشی نشنيیدهه٬،«چنانکهھ آآمدهه ااست:  :٩۹  
»براایی ددووستداارراانن خودد مهھيیا کرددهه ااست.         
ززيیراا خداا آآنن رراا توسط ررووحح خودد بر ما آآشکارر ساختهھ٬، چراا: ١۱٠۰ کهھ ررووحْح هھھھمهھ  داا رراا نيیز چيیز٬، حتی ااعماقق خ 

کاوودد. می  
ززيیراا کيیست کهھ اازز اافکارر آآددمی آآگاهه باشد٬، جز ررووحح خودد ااوو کهھ ددرر ددرروونن ااووست؟ بر هھھھميین قيیاسس٬، فقط : ١۱١۱

ررووحح خدااست کهھ اازز اافکارر خداا آآگاهه ااست.  
اايیم کهھ اازز خدااست تا آآنچهھ رراا خداا بهھ ما عطا کرددهه ااست٬،  وولی ما نهھ ررووحح اايین ددنيیا٬، بلکهھ ررووحی رراا يیافتهھ: ١۱٢۲

بداانيیم.  
گويیيیم٬، آآنن هھھھم نهھ با کلماتی کهھ آآموختۀ حکمت بشریی باشد٬، بلکهھ با کلماتی کهھ ررووحح  وو اازز هھھھميین سخن می: ١۱٣۳

کنيیم. سانن حقايیق ررووحانی رراا با کلماتی ررووحانی بيیانن می آآموززدد؛ وو بديین می  
پذيیردد ززيیراا ددرر نظرشش جهھالت ااست٬، وو قاددرر بهھ  ااّما اانسانن نفسانی اامورر مربوطط بهھ ررووحح خداا رراا نمی: ١۱۴

نيیست٬، چراا ددررکشانن کهھ قضاووتت ددررست ددررباررۀۀ آآنهھا تنهھا اازز دديیدگاهھھھی ررووحانی ميیّسر ااست.   
توااند ددررباررۀۀ ااوو قضاووتت کند. کس نمی  کند٬، وولی هھھھيیچ ااّما شخص ررووحانی ددررباررۀۀ هھھھمهھ چيیز قضاووتت می: ١۱۵  
»تا بتوااند ااوو رراا تعليیم ددهھھھد؟ ززيیراا کيیست کهھ اازز فکر خدااووند آآگاهه باشد«: ١۱۶  
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می باشند: ییاکساززنجاتت وو پفف کالمم خداا ااهھھھداا  
 

٣۳ددوومم تيیموتاووسس   
تمامی کتب مقّدسس االهھامم خدااست وو براایی تعليیم وو تأدديیب وو ااصالحح وو تربيیت ددرر پاررسايیی سوددمند ااست٬،: ١۱۶  

 
با ااوو  مشوررتت باند وو برخوررددااررتعميید ررووحح االقدسس برکت اازز مانن بهھ عيیسی مسيیح ددرر ززمانن اايیمسيیحيیانن  هھھھمۀ

:ززندگی رراا اادداامهھ می ددهھھھند  
 

٢۲ااوولل يیوحنا   
اايید وو هھھھمگی دداارراایی معرفت هھھھستيید.  ا شما مسحی اازز آآنن قّدووسس يیافتهھاام: ٢۲٠۰  
ماند وو نيیاززیی نداارريید کسی بهھ شما تعليیم  اايید٬، ددرر شما می ااّما ددررباررۀۀ شما بايید بگويیم آآنن مسح کهھ اازز ااوو يیافتهھ: ٢۲٧۷

 ددهھھھد. آآنن مسح٬، حقيیقی ااست٬، نهھ ددررووغيین. پس ددهھھھد٬، بلکهھ مسِح ااوو ددررباررۀۀ هھھھمهھ چيیز بهھ شما تعليیم می
گونهھ کهھ بهھ شما تعليیم ددااددهه ااست٬، ددرر ااوو بمانيید هھھھمانن  

 
 
 
 
 
 
 
 

ددووممفهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل   
 

.١۱٣۳: ۶وو ذذکريیا  ٢۲: ١۱١۱؛ ۶: ٩۹ااشعيیا  ) ١۱(  
ددرر اانجيیل يیوحنا ) براایی آآموختن ططريیق خدمت مشاووررۀۀ مسيیحی الززمم ااست خدمت مسيیح رراا مطالعهھ کردد. ٢۲(

خدمت تعليیم وو ررااهھھھنمايیی ). ٬٩۹، ٬۴، ٬٣۳، ٢۲(يیوحنا شدهه ااست  ددااددهه انننشيیح عيیسی مسکارر خدمت مشاووررهه 
تا  ٧۷: ١۱۶ددرر يیوحنا می بيینيیم. ططريیق مشاووررۀۀ ااوو رراا  ١۱٣۳: ١۱۶وو  ٢۲۶: ١۱۴مشاووررۀۀ مسيیحی رراا ددرر يیوحنا 

می بيینيیم. ١۱۵  
کالمم تو حقيیقت   آآنانن رراا ددرر حقيیقت تقديیس کن؛”ردداانش می گويید: گعيیسی مسيیح ددرر ددعايیش براایی شا) ٣۳(

. مسيیحيیانن بهھ ررووحح نب وو ططريیقی کهھ ررووحح االقدسس کارر می کند صحبت کنماازز جا. ددرر اايینجا بايید “ااست
نهھ دد وو کتابب مقدسس رراا بوجودد آآوورردد٬، حقيیقت رراا آآشکارر کرااوو با ووجودد آآنکهھ االقدسس ددستورر عمل نمی ددهھھھند. 

. ااوو کتابب مقدسس رراا ددرر ددست ما گذااشتهھ٬، نهھ خودد قدررتی ااست وو نهھ موتورریی ااست کهھ ددرر ددست اانسانن باشد
ما کتابب مقدسس ددااددهه هھ ااست کهھ هھھھر جا وو ززمانی کهھ خودد بخوااهھھھد عمل خوااهھھھد کردد. بخودد رراا. ااوو شخصی 

مؤثر نمايید٬،  رراا براایی مااازز کتابب مقدسس  ددههااازز خداا ططالب شويیم ررووحح االقدسس ااستفآآنن می آآموززدد کهھ شدهه٬، وو 
ز نيی. نتيیجۀ آآنن ددرر ددست خداا ااست وو تنهھا مربوطط بهھ ااوو تا خداا کاررشش رراا اانجامم ررساند ايیستيیموو بعد کنارر ب

می باشد.   
.٢۲٠۰: ٢۲٨۸) متی ۴(  


